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Vážení spoluobčané....... Léto nám uplynulo jako voda 
v potoce, nastal podzim, který spěchá vstříc zimě…vánoční 
svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme 5 vydání 
zpráviček….

Oprava našich památek
Jak jste si mnozí jistě všimli…začali se opravovat naše 
památky, které patří do kulturního dědictví naší obce…
jedná se zejména o kapličky, starou hasičárnu na Hvězdě a 
taky o všechny naše pomníčky a křížky, kterých je na našem
území 12…zde máte fotografie dvou před 
rekonstrukcí..poznáte kde se nacházejí?..v příštím vydání 
přidáme foto po rekonstrukci.

         



Z     jednání ZO  

Usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne 7. března
2012

1.Zastupitelstvo Obce Hřibojedy se sedmi hlasy usneslo na
programu zasedání Zastupitelstva Obce Hřibojedy.

2.Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje
zapisovatele a ověřovatele zápisu.

3.Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje
rozpočtový výhled obce Hřibojedy na roky 2012 – 2016.

4.Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje
poplatek člena DSO Hustířanka na rok 2012 ve výši 100,-
Kč na obyvatele.

5.Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje
přípravu  a  vyhlášení  výběrového  řízení  na  realizaci
akce „Vodovodní přípojky v obci Hřibojedy“.

6.Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy neschvaluje
koupi lesního pozemku od paní Libuše Vaňkové, Hřibojedy
12, parcela p.č. 1108 v k. ú. Hřibojedy 2480 m2 za cenu
20 000,- Kč.

7.Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje
finanční příspěvek na činnost oddílu FC Libotov ve výši
7 000,- Kč.

8.Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje
finanční příspěvek na činnost SDH Hřibojedy ve výši 10
000,- Kč.

9.Zastupitelstvo  Obce  Hřibojedy  sedmi  hlasy  schvaluje
poplatek ze zdroje znečišťování spol. KARSIT AGRO a.s.,



provozovna v obci Hřibojedy, kotel 75 kW, 5,8 t uhlí ve
výši 2 500,- Kč.

10. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
úkoly z veřejné schůze ZO uložené dne 7.3.2012:

a)Pan Pan Dohnálek a pan Voňka – příprava výběrového
řízení  na  investiční  akci  „Přípojky  -  vodovod
Hřibojedy“. Úkol do března 2012.

b)Pan  Dohnálek  a  pan  Voňka  ve  spolupráci  s panem
Mrštíkem (TDI a projektant) připravit žádost o dotaci
na PD a vypracování PD na 2. etapu vodovodu. Úkol
trvá.

c)Pan  Dohnálek  a  pan  Voňka  ve  spolupráci  s panem
Mrštíkem (TDI a projektant) připravit žádost o dotaci
na  PD  a  vypracování  PD  na  akci  „Kanalizace  a  ČOV
Hřibojedy“. Úkol trvá.

d)Paní  Machačová  připraví  návrh  na  doplnění  opravy
kapličky  v Hřibojedech.  Termín  do  zasedání  DSO  dne
15.3.2012.

e)Pan  Dohnálek  a  pan  Dohnálek  jednání  DSO  15.3.2012
v 17:00 hodin ve Velichovkách.

f)Pan Voňka - seminář Problematika dětských hřišť dne
13.3.2012 v Hradci Králové.

Usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne 2. května
2012

11. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy se sedmi hlasy usneslo
na programu zasedání Zastupitelstva Obce Hřibojedy.

12. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
zapisovatele a ověřovatele zápisu.

13. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
zrušení přijatého bodu usnesení zastupitelstva obce dne
7.  března  2012  -  schválených  podmínek  pro  vyhlášení



zadávacího (výběrového) řízení akce Vodovodní přípojky
v obci Hřibojedy.

14. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
zajištění znaleckého nebo kvalifikovaného odhadu ceny
písníku včetně pole k Nouzovu?

15. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
zajištění kontejneru na úklid veřejných prostranství.

16. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
nákup  zahradní  benzinové  sekačky  s pojezdem  do  max.
15.000 Kč.

17. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy neschvaluje
podpis smlouvy o dotaci z Královéhradeckého kraje na
pořízení územních plánů.

18. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
bezúplatný převod pozemků č. 129/1 a 464 v k. ú. Hvězda
od  Pozemkového  fondu  ČR  na  Obec  Hřibojedy,  podání
žádosti  o  bezúplatný  převod  uvedených  pozemků  a
následnému podpisu smlouvy při splnění všech podmínek
Pozemkového fondu ČR.

19. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
zrušení  stávající  číselné  řady  pro  drobné  památky
neevidované v katastru nemovitostí vedenou jako DP –
xxx a přeřazení zde vedeného majetku do číselné řady
910xx – majetek jinde nezařazený.

20. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
finanční dar SDH Hřibojedy ve výši 3 000,- na nákup cen
pro akci „Hřibojedská 60 a 100“ konanou 8.5.2012.

21. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
věcný dar –zakoupení občerstvení do výše  2.000,- Kč na
akci „Oslava Dnu matek“.

22. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy šesti hlasy neschvaluje
pronájem  polní  cesty  (její  uzavření)  pro  provoz
závodního auta dne 23.6.2012.



23. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
finanční dar na Dětský den do Libotova ve výši 5.000.

24. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
zadané úkoly členům zastupitelstva.

Usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne 20.
června 2012

25. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy se sedmi hlasy usneslo
na programu zasedání Zastupitelstva Obce Hřibojedy.

26. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
zapisovatele a ověřovatele zápisu.

27. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
závěrečný účet Obce Hřibojedy tak, jak byl předložen

28. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
ocenění uvedených památek a jejich přeřazení do nové
číselné řady majetku obce.

29. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
Dodatek č. 1 k Dohodě o vložení pozemků a majetku do
hospodaření  Mikroregionu  Hustířanka  v  rámci  projektu
„Ochrana  a  rozvoj  kulturního  dědictví  venkova“  DSO
Mikroregionu  Hustířanka  a  zmocňuje  starostu  obce  k
jejímu podpisu.

30. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
provedení  analýzy  dotačních  možností  na  zateplení  či
výměny  oken  obecních  objektů  včetně  vypracování
ekonomické  a  energetické  studie  pro  obecní  objekty,
která  byla  nabídnuta  zdarma  spol.  EUROPOINT  dodávky
staveb s.r.o., Jindřišská 785, 530 02 Pardubice.

31. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy neschvaluje
prodej  pozemku  ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace
(parkoviště  u  bytovky)  parc.  čísla  1024  v k.  ú.
Hřibojedy.



32. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
úkoly ZO.

Usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne 6. srpna
2012

33. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy se šesti hlasy usneslo
na programu zasedání Zastupitelstva Obce Hřibojedy.

34. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje
zapisovatele a ověřovatele zápisu.

35. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
vyčištění příkopu u vjezdu do Hvězdy.

Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje opravu
strženého podloží cesty p. č. 406 - montáží ŽB profilů "L"
- 14 kusů v délce 14 metrů (výška 70 cm, šířka 160 cm) do
betonu.

36. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
opravu vymletého pozemku 445 (Obec Hřibojedy) a 448 (p.
Voňka)  a  spadiště  (odtokový  kanál)  položením  a
zasypáním kamenných bloků. 

37. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
návrh  změnu  realizace  II.  etapy  projektu  Obnova
kulturního  dědictví  mikroregionu  Hustířanka  a  podpis
dodatku ke smlouvě za následujících podmínek:

 navýšení způsobilých výdajů části uvedeného projektu
realizované na katastru obce z původní částky 785 418
Kč na 1 773 749 Kč,

 toto navýšení financovat částkou 392 709 Kč převodem
do  5.9.2012  na  účet  mikroregionu  Hustířanka,  zbylá
částka bude použita na základě dohody z platby 1.
etapy (solidární platba obdobně tak, jak pomohla obec
Hřibojedy  spolufinacovat  souběžné  projekty  při
realizaci rozhlasu),



 zastupitelstvo obce Hřibojedy zmocňuje starostu obce
podpisu dodatku ke Smlouvě o partnerství a spolupráci
na projektu Obnova kulturního dědictví mikroregionu
Hustířanka.

38. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
úkoly ZO.

Usnesení zastupitelstva Obce Hřibojedy ze dne 26. září
2012

39. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy se sedmi hlasy usneslo
na programu zasedání Zastupitelstva Obce Hřibojedy.

40. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
zapisovatele a ověřovatele zápisu.

41. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
posunutí konečného termínu dokončení realizace přípojek
podle uzavřených smluv.

42. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
poskytnutí investiční pobídky (příspěvek) na vodovodní
přípojky realizovanou individuálně k novostavbě RD na
pozemku parc. č. 1120 , v ceně protlaku, a to v ceně
doložené panem Greplem, maximálně však  17.238 Kč podle
rozpočtu u investiční akce "Vodovodní přípojky".

43. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
poskytnutí příspěvku ve výši 3.000 Kč Diakonii. 

44. Zastupitelstvo Obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje
úkoly ZO.



 Stalo se……..

Léto je časem sluníčka, dovolených a tak se toho mnoho
nedělo…ale jakmile se přiblížil konec prázdnin bylo tu
již tradiční rozloučení s létem a s ním spojené opékání
prasátka, které jako obvykle připravil Honza Kubinců a
o občerstvení se postarali hasiči.

Co se chystá…….

Do vánoc mnoho nezbývá a my bychom vás všechny chtěli
pozvat  první  adventní  neděli  tj  2.prosince  2012  ke
kapličce v Hřibojedech za 2 rozsvícení vánočního stromečku
aneb přijďte na řízek, zazpívat si vánoční koledy a nasát
atmosféru vánoc. 

Něco z historie………Svatý Mikuláš…..

Svatý Mikuláš z Myry (cca 280/286 Patara – 6. 
prosince 345/352 Myra) byl biskup v Myře v Lykii. Už 
za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, 
proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před
pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. 
Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků, 
obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, 
studentů a vězňů. Je též patronem států (Rusko, 
Lotrinsko) a měst (Amsterdam, Bari, Barranquilla 
atd.).

V Česku a na Slovensku je v dnešní době při tzv. 
mikulášské nadílce Mikuláš představován v biskupském oděvu
s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly a čerty. 
Tato skupinka obchází v noci z 5. na 6. prosince. Andělé s
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Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické 
„trestání“ a „strašení“ zlobivých dětí. Ne vždy však byl 
Mikuláš doprovázen andělem a čertem. Jindy s ním chodil 
třeba obecní policajt. Anděl je ze všech společníků 
nejmodernější verzí. Celkově je Mikuláš jakousi přípravou 
na Vánoce, kdy se nerozdávají příliš hodnotné a trvalé 
dary, ale spíše jen nějaké pamlsky nebo malé dárky pro 
štěstí, však v době, ze které tento zvyk pochází, tedy v 
době kdy byly podobné laskominy a některé druhy ovoce méně
dostupné, toto bylo oceňováno více než dnes. Ve všech 
dobách v této tradici však šlo především více o zážitek 
než o dary.
 

Z     činnosti SDH  

Ani o letních prázdninách jsme s naším kolektivem Mladých 
hasičů nezaháleli. Zaměřili jsme se ale spíše na soutěže 
v běhu jednotlivců na 60 m nebo 100 m.  Z našich 
odrostlejších dětí , které s námi „hasičinu“ dělají už od 
školky se vypracovalo družstvo dorostenek, které se 
rozhodlo účastnit se i některých  soutěží za kategorii ŽEN
a vyjelo na soutěže i za hranice východočeského kraje.   

Výčet některých soutěží za období červenec – září 2012: 

Červenec:  Kvasiny, Rožnov, Brno, Pískova Lhota, Starý 
Lískovec, Třeštín, Kamenec 

Srpen : dvoudenní soutěž v Kamenci, Strážkovice, Hositnné,
Libňatov 

Září : Choltice, Žernov, Strážkovice, Mladé Buky, Okresní 
ZPV v Hajnici – podzimní kolo nového ročníku Hry Plamen 

V listopadu se vydá  několik  dětí na velkou halovou 
soutěž do Prahy na Memoriál Marty Habadové.   Dopravu děti
mají zajištěnou zapůjčeným vozidlem pana starosty, který 
našemu kolektivu už několikrát právě zapůjčením vozidla 
vypomohl a patří mu tím velké poděkování.  



Naši nejmenší děti se opět začaly pravidelně scházet 1x za
14 dní. V listopadu nás čeká malování obrázků do soutěže 
PO očima dětí a pečení perníčků na nadcházející advent.  
Na který zároveň připravujeme kulturní vystoupení. 

http://hribojedy.rajce.idnes.cz/Strazkovice_25.8.2012/


                                            

V těchto měsících oslaví svá jubilea naši občané:

říjen
pan Linhart Petr
listopad 
pan Pecold Josef
paní Eliášová Vlasta
paní Voňková Jana
paní Dlouhá Zdeňka
pan Hertl Bohumil

http://hribojedy.rajce.idnes.cz/Kamenec_u_Policky_11.-12.8.2012/
http://hribojedy.rajce.idnes.cz/30.6.2012_60m_prekazek_Kvasiny/


V měsíci září jsme přivítali 
mezi sebe nově narozené 
občánky naší obce

Matýska Heřmana, Lukáška 
Třešňáka a Maximka Mencla

Nejkrásnější ze všech dárků 
dává život do kočárku…v 
jednom z nich teď tiše dýchá 
Vaše štěstí Vaše pýcha……
blahopřejeme rodičům a pánům 
klukům přejeme hodně 
zdravíčka a štěstí.

Věděli jste že…..

Až příště půjdete kolem regálů s ovocem a zeleninou, 
nezapomeňte si do košíku vložit alespoň jedno zralé a 
šťavnaté mango.. nejen že si náramně
pochutnáte, ale také tím uděláte něco
pro zdraví a krásu vašich vlasů a
pleti.. Mango posiluje imunitu, čistí
a omlazuje
má vysoký obsah hned tří antioxidantů: 
vitaminu C, vitaminu E a beta karotenu -
nezbytné pro náš imunitní systém . Mango je proto velmi 
vhodné konzumovat v rámci čistících kúr, při 
rekonvalescenci, v době nemoci i jako prevenci nemocí, pro
celkové posílení těla.



Vitaminy A a E silně podporují obnovu sliznic, mango nám 
tak pomůže např. pro doléčení rýmy, zánětů v krku a kašle.
Nesmíme zapomenout ani na důležitost vitaminu A pro náš 
zrak, zejména jako prevenci a lék šerosleposti.
Mimo zmíněných látek mango obsahuje i řadu vitaminů 
skupiny B a spoustu minerálů, jako např. hořčík, zinek, 
měď, mangan a draslík, je tedy takovou velkou, přírodní 
multivitaminovou tabletou. 

Mango pro klidné nervy a sladké usínání
Častou konzumací manga si můžeme efektivně doplňovat 
hladinu vitaminu B6- pyridoxinu. Jeho nedostatek 
se projevuje nervozitou, nespavostí, nesoustředěností, 
dokonce depresemi. V mangu ho najdeme opravdu hodně, patří
mezi jeho nejbohatší přírodní zdroje vůbec. Pokud nám 
hladina tohoto vitaminu dlouhodobě klesne pod normál, 
poznáme to i například na stavu naší pleti, která je 
ochablá, má nezdravý vzhled a sklony k tvorbě akné. 

Něco z kuchyně........

Vánoční štrúdl

Potřebujeme 

 370 g hladké mouky 
 3 vejce 
 1 zakysanou smetanu 
 sůl 
 jíšku ze sádla

Jak na to 
Z mouky, smetany a vejce vpracujeme hladké těsto. Ze 
sádla a hladké mouky si připravíme jíšku. 



Těsto vyválíme, potřeme jíškou, srolujeme do rolády a
na válu necháme půl hodiny odpočinout. 
Poté těsto rozdělíme na tři díly, vyválíme, klasicky 
naplníme jablky a upečeme.

Vánoční cukroví

Hrudky ze lněných semínek

Potřebujeme 

 150 g mletých lněných semínek
 150 g mletých ovesných vloček 
 100 g rostlinného tuku 
 100 g medu 
 špetku tlučené vanilky 
 špetku soli 
 špetku skořice 
 1 vejce

Jak na to 

Vše smícháme a lžičkou vykrajujeme malé hromádky, které 
klademe na vymaštěný plech. Ve vyhřáté troubě pečeme asi 
10 až 15 minut. 

Po vychladnutí pečivo máčíme v rumu s troškou rozpuštěného
medu a obalíme je v opražených strouhaných slunečnicových 
semenech.



Néččo pro déč ti i dospéč lááky

Pojďme a zazpívejme si koledy



2.12.2012 od 17.00 hodin u kapličky
v Hřibojedech
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